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Pénteken feloszlatják 
a nemzetgyűlést 

Karácsony hetében lesznek a választások
A kormányzó újév után nyitja meg a kétkamarás országgyűlést

r A nemzetgyűlés ma folytatja a 
felsőházi törvényjavaslat vitáját. 
Kétségtelen, hogy még hétfőn át
tér a Ház a javaslat részletes tár
gyalására. ami tekintettel arra, 
hogy az ülések időtartamát nyolc 
Órára hosszabbították meg, legfel
jebb három napot vehet igénybe. 
Ilyen körülmények között csütör
tökön már tető alá kerül az ország
gyűlés felsőházáról szóló törvény
javaslat, amit a kormány az állam
főhöz terjeszt fel kihirdetés céljá
ból. Abban a kérdésben, hogy a 
nemzetgyűlés folytátja-e tanács
kozásait, eltérőek a vélemények. 
'Illetékes helyen a nemzetgyűlés 
működésének folytatásáról még 
nem tartották szükségesnek a köz
vélemény tájékoztatását Vasárnap 
délelőtt rendesen jól informált kö
rökből az a hír terjedt el, hogy
I kormányzói kézirattal még o 
: héten feloszlatják a nemzet- 
á gyűlést.
f A Hétfői Napló munkatársa eb- 
Ben az ügyben beszélt több kor
mánypárti képviselővel, akik kije
lentették, hogy
I a választások terminusáról 
r nincs biztos Információjuk, azt 

azonban kétségtelennek tart
ják, hogy Bethlen a felsőházi

■ javaslat vitája után azonnal 
| feloszlatja a nemzetgyűlést 
Ilyen értelemben nyilatkozott a 
Hétfői Napló munkatársa előtt

[ PETBOVAOZ GYULA 
formányttámogató kereszténypárti 
képviselő is, aki a következőket 
mondotta:
L — Értesüléseim szerint

még e héten sor kerül a nem
zetgyűlés feloszlatására.

Bizonyosra veszem, hogy
! a miniszterelnök a felsőházi 

javaslat részleteinek letárgyn- 
lása után, tehát minden való
színűség szerint pénteken fel-

| oszlatja a nemzetgyűlést.
Azt is kétségtelennek tartom, hogy 
barminn nap múlva, tehát
í karácsony hetében, vagy leg

Hugóéi 4 érakor már málna w a Hungária löiMő, Oohány i.ti |

később karácsony és újév kö
zött megtartják az . általános 

választásokat

Nagy Emil véleménye a fiázfel- 
oszlatásrólésa választásokról

Petrovácz Gyula nyilatkozatát 
nagyban alátámasztja

NAGY EMIL
volt lgazságügyminlszfer véle
ménye is, amelyet a következőkben 
fejtett ki a Hétfői Napló munka
társa előtt:

— A kormánynak meg van a módja 
arra, hogy a megoldás terminusát el
halássza. A megszavazott felsőházi ja
vaslat ugyanis csak akkor lesz törvény, 
ha a kormányzó kihirdeti, a kihirdetés 
Időpontja pedig elodázható. Egyéni né
zetem szerint

a felsőházi törvény kihirdetésekor

Csendőrök és cigányok halálosvégü 
összeütközése

Fegyvert használtak a lázadó felsősegesdl cigányok ellen
(A Hétfői Napló tudósítójától.)

Kaposvár, november 7.
Vasárnap reggel véres össze

ütközés folyt le a somogymogyei 
Felsősegesd községben a csendőrök 
és a Dunántúlról a faluba csődült 
cigányok között A csendőrök fegy
vert használtak az összeütközésnél, 
melynek két halottja van.

A Dunántúlt már egy hét óta iz
galomban tartja a felsősesgedi 
csendőrőrs és a községbeli cigányok 
között keletkezett harc. Balog Tu
fának, hírhedt dúnosi rablógyilkos
nak egyik sógorát, a Dunántúl leg
ismertebb cigányvajdáját Balog 
Józsefet ugyanis agyonszúrta egy 
Gáspár nevű felsősegesdi csendőr, 
mire

a cigányok vérbosszút forraltak 
a felsősegesdl csendőrök ellen.

lés ég alatt az idő alatt megteszik
02 előkészítő intézkedéseket a felső* 

I ház megalakítására.

fel kell oszlatni a nemietgyfllM te 
ki kell írni a választásokat,

mert olyan megoldás, amit egyesek re
mélnek, hogy tudnLillk a jelenlegi nem- 
eetgyülés átalakuljon az orixággyülét 
alsóhdzdvd — nem volna „elegáns. An
nak pedig, hogy januárban, vagy eset
leg

még decemberben válasuunk, sínes 
semmi akadálya.

A választás községenként folyik, nem 
kell utazni, tehát minden választó ké
nyelmesen tohet elegot honpolgárt köte
lezettségének.

— Nézetem szerint a kormány úgy JAt 
el a leghelyesebben, ha a felsőházi tör

A vajda halála óta napról-napra 
több cigány szállingózott a köz
ségbe, akik valósággnl rémületben 
tartották a lakosságot. A torzon- 
borz cigányok felfegyverkezve, ha
talmas dorongokkal járkálnak a 
községben és megfenyegették a la
kosokat, hogy no merjenek ható
sági beavatkozást kérni, mert

felgyújtják és földig perzselik 
a falut

A falubeli csendőrőrs maga is ve
szélyesnek tartotta a helyzetet és 
segítséget kórt a kaposvári osztály
parancsnokságtól. Vasárnap reggel 
meg is érkezett a megerősítés és

a csendőrök valósággal meg
szállták a községet

ahol egyre fenyegetőbb volt a 
helyzet. 

vény kihirdetése után ezt a nemzetgyű
lést szélnek ereszti és a törvény rendel
kezéseinek minden Irányban érvényt 
szerez, vagyis

a legrövidebb Időn belül gondosko
dik a törvényhozás képviselőházi 
tagjainak megválasztásáról és a fel- 

BÖháj megalakításáról.
Ilyen körülmények között újév után a 
kormányzó ur a parlament kupolacsar
nokában már meg is nyithatja a két 
Ház ülésezését.

— Ez a megoldás azért la rürgőa, mert 
az uj törvényhozásnak május végére 
már le kell tárgyalnia az uj 1927—28. 
évi költségvetést, nehogy júniusban 
Genfbon valami baj logyen ...

Nagy Emil végül kljolentetta 
még, hogy tudomása szerint

a kormány még a télen feltét
lenül választat,

a legkésőbbi terminus: január kö
zepe.

(r. k.)

A megszállás után néhány órával 
ki is robbant a feszülten várt ese
mény. A reggeli órákban a cigány
sorról

nyolcvannégy felfegy vérzett ci
gány vonult végig a községen 

és durva szitkokkal Izgattak a köz
ségbe érkezett csendőrök ellen, 
akik szintén kivonultak, hogy ele
jét vegyék a rendbontásnak. A fel
fegyverzett cigányok nem akartak 
szétoszolni és olyan fenyegető ma
gatartást tanúsítottak, hogy

a csendőrök kénytelenek voltak 
fegyvert használni.

Három lövés dördült el és a követ
kező pillanatban

két cigány holtan rogyott össze 
az út porában.

A fegyveres összeütközés után a 
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tsen'dfirölc szétszórták a fenyegető 
tlgánycsoportot, a helyzet azonban 
még most is veszedelmes. A va
sárnap délutáni fiákban ugyanis

■zásával tódulnak a kőrnyék- 
beli cigányok Felsősegesd felé, 

Hgyhogy az ottani hatóságok

Ezer terítékes banketten ünne
pelték Wolff Károlyt a Vígadéban

Vasárnapi est© a Fővárosi Vigadó 
tisszes termeiben 1160 terítékes bankett 
volt Wolff Károly tiszteletére, névnapja 
alkalmából. A bankotten résztvottek az* 
eszes kereszténypárti képviselők és tör
vényhatósági bizottsági tagok. Feltü- 
'nést keltett, hogy

• a kormánypárt közismert fajvédő 
í érzelmű tagjai közül sonklsom je

lent mer.

rÁ fővárosi tanács tagjai teljes számban 
' felvonultak
I) Bnzáth János alpolgármester kivé- 
l|j telével.

/Az első beszédet Petrovácz Gyula mon
dotta, aki üdvözölte Wolff Károlyt ab

A polgármester uj „tárcája"
Ideiglenesen átvette a tanácsnok nélkül maradt 

magánépltésl ügyosztály vezetését
f ’A’ főváros vezetői biztosra veszik, 
hogy 3—4 hónapon belül vissza- 
Jállítják a régi ügyosztályokat s a 
megszüntetett állásokat. Ezt iga
zolják azok az események, amelyek 
[szombaton a városházán történtek, 
s amelyek során a műszaki admi
nisztrációnál máris
i visszaállították a régi rendet
A polgármester erre vonatkozó ren
delkezése a jövő héten jelenik 
meg.

i A múltbeli tisztujításnál tudva
levőleg a közgyűlés Solti Lajost és 
'Kabdebó Gyulát választotta meg 
'műszaki tanácsnokokká, akik mind
ketten az összevont középítési és 
útépítési ügyosztályban teljesítet
tek szolgálatot. Barczcn Gyula, a 
magánépítési ügyosztály eddigi ve
zetője viszont kibukott’ állásából. 
Már most a polgármester úgy, in-

. , 'Az uccák kemény gránitkövezete minden lépésnél teljes mérték
ben igényűd veszi a szervezetet Oly betegségeknél pedig, amelyeknél 
mozgás szükséges, alig néhány lépés után már növekvő fájdalmat 
érez az ember.

Epekő, vesebaj, lábfájás vagy idegesség miatt 
szenvedőknek védekezniük kell a járásközben fel
lépő kíméletlen megrázkódtatásoktól. Legegysze
rűbb és legolcsóbb eszköze ennek a Palma-kaucsuk 
sarok.

A Palma-kaucsuk sarok használata uem 
fényűzés, sőt olcsóbb és tartósabb a börsnroknál. 
Aki Palma-sarkot visel cipőjén, élvezni fogja iépé- 
seinek jóleső rugalmasságát és nem mond lo róla 
többé. 

újabb' csendőr! készültséget kértek 
és valóságos ostromállapot alá 
helyezték a falut, hogy.

elfojthassák a veszedelmesnek 
Ígérkező cigánylázadást 

és elejét vegyék az esetleg várható 
vérontásnak.

ból nz alkalomból, hogy keresztény 
városi tanáccsal ajándékozta meg Bu
dapest népét. Topereser Ákos né, Ernszt 
Sándor és Benárd Lajos üdvözlő beszéde 
után Wolff Károly meg köszönte az ün
neplést. Beszédében tiltakozott az ellen, 
hogy bárki is ebből a tiszteletére ren
dezett vacsorából személyi kultuszra 
következtessen.

A vacsorát nem 0 rendezte.
A jelenlevők nagy száma — mondotta 
— a legdöntőbb bizonyíték a keresz
tény politika eddig vallott irányának 
helyessége mellett. Az épitö munka és 
nz igazi konszolidáció megteremtésének 
szükségességét hirdette. Utána még 
Sipőcx Jenő polgármester beszélt, aki 
Wolff Károly nagy érdemeit méltatta.

tézkedett, hogy az összevont köz
építési és útépítési ügyosztályokat 
szétválasztja s visszaadja régi, ön
álló hatáskörüket A középítési 
ügyek irányítója Kabdebó tanács
nok, az útépítési ügyek vezetője 
Solty tanácsnok lett. A magánépí
tési ügyosztály, mely Barczen 
Gyula kibukásával elvesztette ve
zetőjét szintén önálló hivatal ma
rad, de

irányítását a polgármester ma
gának tartotta fenn

arra az időre, amíg az ügyosztá
lyok szaporítása megtörténhetik s 
új tanácsnok állítható a magán
építési reszort élére.

A valóságban tehát már 13 ügy
osztálya van a fővárosnak s a 
polgármester, mint a kormányzás
nál szokás, maga vette át az egyik 
tárca .vezetését,

30 éven alól főhercegek se 
lehessenek tagjai a felsőháznak

Stabó Sándór módosító indítványa
Ellenzéki körökben sokat vártak Sza

bó Sándor kormánypárti képviselőnek, 
a kisgazdák egyik vezetőjének felszóla
lásától, mert bizonyosra vették, hogy 
8zabó Sándor a Habsburgok felsőházi 
tagsága ellen fog állást foglalni. Ez az 
állásfoglalás azonban elmaradt.

SZABÓ SÁNDOR*
akit obben az ügyben vasárnap délben 
megkérdeztünk, ezeket mondotta a Hét
fői Napló munkatársának:

— A Habsbwrg-kérdés tárgyalásától 
azért kellett eltekintenem, mert rövidre 
kellett fognom beszédemet, hogy a mi

Kötszer főnyi tfimeg füníeíeíf Szegeden 
egy rendőrlötanáesos ellen, aki Felül Gyulái 

beszámnlfibeszádáken rendreutasifotta 
A közszabadságokról, az ellenforradalmi attrocltások. 
ró! és az ország sérelmeiről beszélt beszámolóján 

Peidl szociáldemokrata képviseld
Szeged, nov. 7.

Vasárnap délelőtt a Belvárosi Mozi 
nagytermében mintegy kétezer polgár 
és munkás jelenlétében tartott beszá
molót Peidl Gyula szociáldemokrata 
nemzetgyűlési képviselő, akit Várnai 
Dániel és Györki Imre dr. képviselők 
is lo kísértek Szegedre. A beszámoló
gyűlést Olajnyik József nyitotta meg. 
A gyűlés megnyitása után Peidl Gyula 
hatalmas kétórás beszédben, kifejtette, 
hogy az ellenzéknek nincsen hatalma 
arra, hogy a kormányt a helyes csele
kedetek felé irányítsa.

— Évtizedek alatt — úgymond — nem 
kellett annyiszor figyelmeztetni a kor
mányt arra, hogy helytelenül cselek
szik, mint ahányszor erre szükség volt 
az utóbbi négy év alatt. De az ered
mény mindig csak ígérgetés volt.

Ezután részletesen beszólt az ipar és 
kereskedelem sérelmeiről, a helytelen 
forgalmia)dő-rendszerről, a nyomorgó1 
magánalkalmazottakról, majd az ál
lami gazdálkodást kritizálta.

A közszabadságokról szólván, kijelen
tette, hogy az egyetemeken még mindig 
nincs rend,

verik a zsidó v állású a kát, holott az 
egyetemeken tanítani és tanulni 

kellene.
— Á sajtószabadságról csak annyit 

mondhatok, hogy egyszerűen utalok 
Pesthy Pál Igazságügyminiszter kije
lentésére, mely szerint

ha a belügyminiszter rossz kedvű, 
azt a lapot tilthatja be, amelyiket 

akarja.
A közszabadságokat vissza kell állí

tani. Éppen ezért egyöntetű roham 
szükséges az általános titkos választói 
jog eléréséért.

Az ellenforradalmi atrocitásokról 
szólva, kijelenti, hogy

százakat csuktak börtönbe bírói íté
let nélkül...

Peidl tovább akar beszélni, de ezek
nél a szavaknál felállt az asztal mellől az 
ügyeleti szolgálatot teljesítő dr. Buocz 
Béla rendőrfőtanácsos s figyelmezteti a 
szónokot, hogy ilyesmiről a gyűlésen 
ne beszéljen.

A hatósági beavatkozás a tömegben 
nagy visszatetszést okozott.

Pillanatok alatt viharos tüntetés 
keletkezett. A zsúfolásig megtelt 
nézőteret megtöltő közönség tünte
tése elementáris erővel tört ki. Han
gosan kiáltoztak mindenfelé: Hall

juk Peldlt!
Izgalmas porcok múlottak el, végül a 

zajongás elült. A rendőrfőtanúcsos az 
izgalomtól átbevülve kipirosodott arooal 
Ült helyére, Peidl pedig folytatta beszé
dét, melyben foglakozott Vass Józsefnek 
a szociáldemokrácia ellen intézett táma
dásával, majd a felsőházi javaslatról 
s Bethlen pénteki parlamenti beszédéről 
szólott. Beszédét azzal fejezte be, hogp 
itt a végső ideje annak, hogy bekövet
kezzék az általános titkos választói jog 
gyakorlása.

Peidl beszédét a közönség percokig 
tartó tapssal fogadta. Utána dr. Györki 
Imro a közeli választásokról, Várnai 

niszterelnök úrnak elegendő idő álljon 
rendelkezésére nagy beszéde elmondásá
hoz. A részletes vita során azonban

feltétlenül ezóváteszem a Habsburg*, 
ház tagjainak felsőházi tagságát, 
sőt módosító indítványt nyújtok be 
aziránt, hogy 30 éven alól főherce
gek ae lehessenek tagjai a felsőház

nak.
Indítványom elfogadása természetesen 
attól függ, lesz-e többsége a Házban... 
Értesülésünk szerint ugyanilyen értelem
ben óhajt felszólalni Erdélyi Aladár 
is . . «

Dániel pedig az agitáció fokozásának 
szükségességéről beszélt. A nagygyűlés 
berekesztése után a tömeg rendben szét* 
oszlott, a képviselők pedig visszatértek 
a fővárosba.

Nyilttér.*)
• A rovatban közöltekért nem válla- 

juk a felelősséget.
Felhívás SZILÁGYI LAJOS nemzetgyű

lési képviselőhöz!
A Magyar Hadicímlettulajdonosok Or

szágos Pártjának vezetősége Szilágyi 
Lajosnak a nemzetgyűlés szombati ülé
sén a hadikölcsönmozgalommal kapcsom 
latosan annak vezetőségéről tett kejo- 
lentéseit a képviselői mentelmi jog vé
delme alatt tett rágalmaknak bélyegzi 
és felhívja Szilágyi Lajost, hogy állítá
sait legyen bátorsága a nemzetgyüléseu 
kívül is megismételni, hogy bíróilag 
felelősségre vonható legyen.

Budapest, 1926 november 7-őn.
A Magyar Hadikölcsöntulajdonosok 

Országos Pártja nevében: 
Dr. Páczner Jenő s. k.

Nagy Izsó
mérnök, építési vállalkozó e hó 
7-én meghalt. Temetése e hó 
9>én less. A gyászjelentés és 
a temetés ideje a délutáni 

lapokban fog közzététetni.

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PflPtAN PAPláN
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorsyára

SzSnyep, pokróc, Dgaóny, Így- «s 
asztalterítők, gyermekkoosik, nyagazőkek, 
lelnysioba-, előszoba- ős kertlbntorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII. ERZSÉBET KÖRÚT 20.

k.ulíkui «X»X ell.a<b.n po.Un klünk
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Halálosvégü fogmütét miatt 
feljelentették dr. Vándor Kornél 

orvost
Két nappal az operáció után vérmérgezésben meghalt a 
paciens — Felesége gendailanságból okozott ember

öléssel vádolja az orvost
Vasárnap délelőtt megjelent a fő

kapitányságon Körmendi Ferencné 
kispesti asszony és gondatlanságból 
okozott emberölés címén feljelen
tést tett dr. Vándor Kornél kispesti 
orvos ellen.

feljelentésben előadta, hogy 
férje, körmendi Ferenc, 32 éves 
pallér e hó 2-án, kedden fogfájásban 
hirtelen megbetegedett. Mivel a fáj
dalmak másnap sem szűntek meg, 
felkeresett egy kispesti orvost, aki 
a fájdalmak csillapítására porokat 
és borogatást rendelt. De ez sem so
kat használt. Körmendi Ferenc 
szerdán már olyan rosszul volt, 
hogy beszélni sem tudott és az arca 
erősen megdagadt. Ekkor felke
reste dr. Vándor. Kornél kispesti 
Fő ucca 4. szám alatt lakó orvost, 
aki

műtétet végzett rajta

és a rossz fogat eltávolította. Kör
mendi Ferenc állapotában azonban 
ezután is fokozott rosszabbodás ál
lott be. Csütörtökön este már olyan 
rosszul volt, hogy a mentőket hív
tuk ki hozzá, akit a Szent István- 
kórházba szállítottak, ahol pénteken 
hajnalban

iszonyatos szenvedés után meg
halt.

| Gross Ferenc és Herczeg Jenő kö-
' zött.
A két harcos fél mindegyike arra tö
rekszik, hogy a napi bevétel az ő kezébe 
kerüljön és a pénztár körül valóságos 
stratégiailag kiépített közelharcot foly
tat a két igazgatóság. Tegnapelőtt pedig 
parázs botrány játszódott le a kabaré 
előadását mogelőző órákban. A Pelikán 
igazgatóságának ügyvédje, Erdélyi La
jos dr. nyitás előtt megjelent a kabaré 
előtt és az Apolló megérkező igazgató
jával közölte, hogy a kabarét már ma 
este nem engedi játszani, mert nem 
tartják be a szerződést. Erre azután az 
Apolló emberei a VI. kerületi kapitány
ságra siettek és rendőri karhatalmat 
kértek, hogy bemehessenek a helyiségbe.

Erdélyi Lajos dr. viszont Herczcgék 
eltávolítására kért karhatalmat.

A kapitányságon Laky Imre főtanácsos 
kijelentette, hogy nem ad rendőri segít
séget egyik félnek sem, ‘ intézzék el a 
bíróság előtt a dolgukat.

Ilyen előzmények után történt, hogy

Fekete. József beadványt intézett a ren
dőrséghez. molynek elintézése végett 
Páll tanácsos nyomban beidézte Gross 
lerencet, aki az engedély megvonásá
nak elkerülése végett Ígéretet tett arra, 
hogy ezentúl tevékeny részt fog venni 
az üzlet vezetésében.

A Pelikán és az Apolló harca pedig 
tovább folyik. A vállalat finanszírozói 
ugyanis a Pelikán helyen az Alpesi 
Falu mintájára Magyar Falut akarnak 
alakítani, Herczegík ellenben nőm akar
nak kimenni a helyiségből: A Pelikán 
most szerződésszegés miatt pereli az 
Apollót és szakértők kihallgatásával 
akarja megállapíttatni, bog az Apolló 
műsorának szereplői között

nincs nyolc elsőrendű színész.
A harci zajban különben magántermé
szetű per js keletkezett, mert Gross 
Fcreno becsületsértés miatt feljelentette 
Herczeg Jenőt. E pillanatban tehát az 
a helyzet, hogy a Pelikán és az Apolló 
igazgatója harcra készen áll és várja, 
hogy mikor dobálhatja ki a másikat a 
múzsák mozsáruccai hajlékából.

a halál okát állítólag 
húzás következtében _______

vérmérgezés okozta.
Az asszony a kórház orvosainak 
erről a véleményéről írást kért és 
ez alapon dr. Vándor Kálmán ellen, 
aki a foghúzást végezte, gondatlan
ságból okozott emberölés címén fel
jelentést tett.

Az asszony előadásáról a főkapi
tányságon jegyzőkönyvet vettek fel 
és a rendőrség vizsgálatot indított 
annak megállapítására, hogy a fel
jelentés adatai megfelelnek-e a va
lóságnak, vagy csak alaptalanul 
vádaskodik. Körmendinek a halál
eset miatt izgatott lelkiállapotban 
levő felesége. Felkerestük különben 
dr. Vándor Kornélt, aki ez ügyre 
vonatkozólag a következőket mon
dotta:

— Körmendiné állítása abszurd 
és lehetetlen vád ellenem. Én a fér
finél, mikor megvizsgáltam, gyö
kérgyulladásból származó csontve- j 
lőgyulladást és már ekkor vérmér-1 

gezést konstatáltam. Én Körmendi■ 
Ferencet ennek dacára megoperál
tam, mert csak népies felfogás az, | 
mintha dagadt arccal nem szabad ■ 
fogat huzatni, sőt éppen ezt talál
tam egyedüli módnak a további baj 
megszüntetésére. Ismétlem, az egész 
vád nem állja meg a helyét. Többet 
az orvosi titoktartás miatt nem 
mondhatok.

a fog
beállott

Bankárkisasszony és földbirtokos icíilíje 
Baíatoníelíétőí a pesti rendőrségig

Bűnvádi eljárást indítottak egy fővárosi orvos és egy szülésznő ellen
Rendkívül bonyolult ügy fog_y lkoz- 

tatja a hatóságokat, amelynek hátteré
ben egy különösen végződött szerelmi 
idill áll. Balatojilellén 'nyaralt család
jával A. J., egy szövetkezeti jellegű 
nagy pénzintézet igazgatója. A bank
igazgató 19 éves leánya A. G. megis
merkedett Szász Ernő földbirtokossal, 
aki gyakori vendég volt a háznál. A 
vitorlás kirándulások és más balatoni 
szórakozások közel hozták egymáshoz 
a fiatalokat és végül is jegyesek lettek.

A bnnkigazgatóék a szezón végén ha
zajöttek Budapestre. Itt azután

a fiatal urileány betegeskedni 
dett.

Szülei elhivatták a háziorvost, 
vizsgálatnál olyan jelenségeket tapasz
talt, hogy a bankigazgató szükségesnek 
látta Szász Ernőt sürgősen. Budapestre 
hívni és

felelősségre vonni 8 történtekért.
A földbirtokos meg is érkezett, bizto
sította u szülőket tiszta szándékáról és 
kijelentette, hogy amint anyagi körül
ményei megengedik, feleségül veszi a 
leányt. A megnyugtató választ követő 

I napon
a fiatal leány eltűnt otthonról.

[ Eltűnését bejelentették a rendőrségen 
és húrom nap múlva rá ig akadtak

Szendrey Jánosné szülésznő Rákóczi 
úti lakásán,

ahol rendkívül súlyos állapotban betc- 
I gon feküdi. Szülei hazavitték, a ren 
dőrség pedig a vőlegényjolölt feljelen
tésére vizsgálatot indított ez ügyben. 

Kiderült, hogy A. G. vőlegénye eltá
vozása után fölkereste G. 8. fővárosi 
orvost, akinek álnéven mutatkozott be.

Az orvos műtétet hajtott végre 
rajta,

utána pedig Szendreyné lakására szállít
tatta. Kihallgatták az orvost is, aki ta
gadta, hogy tiltott műtétet hajtőt 
volna végre. A. G., aki őt tényleg fel
kereste, fájdalmakról panaszkodott neki, 
mire megv’zsgálta ég egy vérzést okozó 
vadhúst távolított el. A főszolgabíróság 
útján kihallgatták a balatonlellei szü
lésznőt, aki azt vallotta, hogy a fiatal 
leány már a nyaralás alatt is nála járt 
és ekkor az anyaság jeleit állapította 
meg rajta. Németh Ödön tanár, tör
vényszéki orvosszakértő pedig szakértői 
véleményében kifejtette, hogy bajos 
megállapítani, hogy valóban vadhús el
távolítást vagy tiltott műtétet hajtottak 
végro az úrileányon, aki

az operáció óta állandóan súlyos
v beteg.

Az ügy iratai át kerültek az ügyész
ségre, amely magzatelhajtás miatt bűn
vádi eljárást indított az orvos és a 
szülésznő ellen. Most azután dr. Altor- 
jay Sándornál, a vádlottak védőjénél

jelentkezett három fiatal úrileány, 
valamennyien ismert pesti bankárok 
leányai. Előadták, hogy barátnőjük 
A. G. már régebben panaszkodott 
előttük olyan természetű fájdalmakról,

I

Körmendiné ____  _____
házban közölték vele, hogy

M föwiia&faRoíísá® fipanziá 

szerencsétlensége a Dunán

állítása szerint a kór

Pozsony, november 7.

Halálos kimenetelű szerencsétlen
ség történt az esti órákban a Du

nán, Jean Milot, a francia nemzet
közi hajóstársaság elnöke, aki Po
zsonyban a Nemzetközi Duna bizott
ságban mint Franciaország képvi
selője működik, esti félnyolc órakor

meg akart tekinteni három Po
zsonyba érkezett francia hajót. 
Jean Milot oly szerencsétlenül lé
pett a stégre, hogy két uszály kö
zött a vízbe esett s mielőtt 
még segítségére siethettek volna, 
nyomban elmerült. Holttestét a 
Duna még nem vetette ki.

i

Karhatalommal akarja 
kidobatni egymást a Régi Apolló 

és a Pelikán igazgatósága 
Harc nyolc színész körül — rendőri beavatkozással

A főkapitányság engedélyügyosztá'- 
lyán Páll Béla rendőrtanácsos előtt 
szombaton megjelent Fekete József, aki 
üzletvezetőként van bejegyezve a Peli
kán mulatóvállalatnál, amelynek helyi
ségében működik a régi Apolló kabaré. 
Fekete bejelentette, hogy megvált az 
üzletvezetéstől és egyben közölte, hogy 
a mulató tulajdonképpeni gazdája a 
pesti éjszakai életben jól ifemert szé- 
csónyl és gatárl Gross Ferenc nem vesz 
részt tevékenyen az üzlet vezetésében. 
Ez pedig tulajdonképpen azzal 
hogy

a rendőrségnek meg kell vonni 
vállalat játszási engedélyét, 

ami viszont annyit jelent, hogy a 
mólyzet és az Apolló színészei az uccára 
kerülnek.

A bejelentés hátterében különös harc 
rejtőzik. A Pelikán vállalat szerződést 
kötött Kővári Gyulával, Herczeg Jenő
vel. Fekete Józseffel és Komjáthy Ká
roly zeneszerzővel, hogy ők négyen fel
állítják a Pelikán helyiségében a Régi 
Apolló kabaré színpadát A szerződés

jár,

a

sze-

BAKÁN-BEHOZ ATAL

kéz-

aki a

kellszerint nyolc elsőrangú szinészt 
felléptetniök és ennek fejében a jöve
delem 70 százaléka őket illeti meg, 
amelyből nekik kell fedezniük a színé
szek gázsiját, a vállakózás azonban nein 
járt sikerrel. A színészek csaknem

üres ház előtt játszanak,
napi öt-hatszázezer korona bevétellel, a 
kiadás pedig naponta nyolc millió. 
Ilyen körülmények között súlyos nézet
eltérés támadt a Pelikán fináncirozói és 
Köváriék között. A Pelikán gazdái szer
ződésszegést. látnak a műsor összeállítá
sában, mert szerintük például

Kondor IBolya és néhány kollégája 
nem elsőrendű színész.

A színészek közül különben már néhá- 
nyan nem is lépnek fel, mert nem kap
ják meg rendesen a gázsijukat Hercze- 
géktől.

A harc a Pelikán és a Régi Apolló 
igazgatósága között nupról-napra job
ban kiélesedett és végül odáig fajult, 
hogy

majdnem tettlegességro került a sor

ÉRETT NYUGAT1NDIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK

amely miatt állítólag az operáció tör
tént és így mesének tartják a balaton- 
lellei szülésznő vallomását. A védő 
most a három barátnő vallomása alap
ján akar világosságot deríteni arra, 
hogy

milyen misztifikáció folytán került 
szóba az anyaság kérdése, 

melynek az kölcsönöz pikantériát, hogy 
maga a vőlegényjelölt tett feljelentést 
a tiltott műtét miatt.

Óvás!
Az utóbbi időben gyakran buk

kannak fel -híres készítményünk 
silány utánzatai, melyeket csak 
ugy tudnak a jóhiszemű fo- 
gyaszlóközönségre rátukmálni, 
hogy megtévesztően utá
nozzák a Diana s ó s b o r- \ 
szesz közismert külső 
alakját, (palack-fór máját, bur
koló papírját, cinkéjét, slb.). 
Ezek ellen a védjegybitorlás és a 
tisztességtelen verseny ténydlla- 
dékát. kimerítő üzelmek ellen 
igénybe vesszük a rendelkezé
sünkre álló törvényes eszközöket 
és az utánzatok készítői — 
de árusítói is — kénytelenek 
eljárásuk súlyos büntető
jogi következményeit 
számos legutóbbi,, időkből, eredő 
bírói ítélet szerint viselni.

óva intünk tehát, mindenkit ily 
megtévesztő utánzatok forgalom- 
bahozalaldtól és kérjük a fo
gyasztóközönségei, hogy netán 
tapasztalt visszaéléseket, saját ér
dekében közöljön velünk, s le
gyen segítségünkre az ily törek
vések letörésében.

Diana Ipari és Keres
kedelmi Rt Budapest

A valódi

DIANA 
sósborszesz 
minden félő hűtésből eredő 
szaggatásoknál, csuzos, kösz- 
vényes bántál máknál és ideg
fájdalmaknál fájdalomcsilla- 
pitó hatású.

Megerőltetéstől származó 
kimerültségnél, testi és szel
lemi fáradtságnál frissítő. 
Élénkíti a vérkeringést, fo
kozza a kitartást, visszaadja 
a testi erőt és szellemi fris
sesé get, növeli az ellenálló
képességei.

BP.TELEFOM: 982’85



4 , HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1926 november 8.

NEUMANN Mit 
kir. udvari és kamarai 

sxtllltó

IV., Muzeum körút 1.

NEUMANN M
kir. udvari •> kamarai 

sitlIIM

IV., Muzeum körút 1.

rA részvét impozáns megnyilatkozása 
mellett folyt lo vasárnap délelőtt a kere
pest temetőben ezentgyörgyi dr. Müller 
Kálmán bánó1 egyetemi tanár, az Or
szágos Közegészségügyi Társaság elnö
kének temetése. A temető halottasháza 
körül már jóval a temetés Időpontja 
előtt gyülekezett a gyászoló közönség. 
A kultuszminisztérium képviseletében 
Tóth Lajos államtitkár, a főváros ré
széről pedig Sipőcx Jenő polgármester 
Csupor József és Édes Endre tanácsno
kok jelentek meg. Az összes közegész
ségügyi és orvosi intézmények és tes
tületek képviseltették magukat a teme
tésen, amelyen a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem orvosi fakultásának ta
nárai Preis2 Hugó egyetemi rektor ve
zetésével vettek részt A debreceni és 
h'pécsi egyetemek s a közkórházak 
torvosi karának küldöttsége, valamint a 
tMentőegyesülot orvosi kara is résztvett 
tortemetéson, amelyen ott láttuk Scholtz 
Kornél dr. népjóléti államtitkárt, br. Főr- 
Íter Gyulát, dr. Barla-Szabó József nem- 

etgyülésl képviselőt, dr. Szilágyi Artúr 
(vezérfőtörzsorvost, Kozma Andort, Er- 
'ney Károly vezérigazgatót Ormódy 
Kümost, Szávay Gyula dr.-t Glück 

rigyest s a Magyarországi Gyógygze- 
Irésztestület részéről Bayer Antalt.

Az egyházi szertartást a temető 
halottasházában Bedmarcz Róbert bel
városi plébános végezte. A halott kí
vánságához képest minden külső disz 
és pompa nélkül folyt le a temetés s 
csupán egyetlen beszéd hangzott el. 
Taufíer Vilmos dr. egyetemi tanár, az 
Országos Közegészségi Társaság alel
nöki a Társaság nevében búcsúzott az 
elhunyttól s egy szál pálmaágat tett le 
a koporsóra.

Minthogy Müller Kálmán bárónak 
határozott kívánsága volt, hogy teme
tésén koszorú sem legyen, azokat a ko
szorúkat, amelyeket a különböző orvosi 
^testületek küldöttek, a koszorúskoosi 
még jóval a temetési menőt előtt vitte 
el ahoz a családi sírbolthoz, amelyben 
az elhunkt 78 éves professzort örök nyu
galomra helyezték.

t
 — öngyilkos lett Bécsben egy pesti 
endőrfőtanácsos felesége. Ma dél
előtt a Rechte Wien-Zelle 99. szám 
miatt egy 45 éves Mandics Auguszta, 

Wandics Dezső dr. nyugalmazott 
jrendőrfőtanácsosnak, a budapesti 
rendőrfőkapitányság volt hivató 1- 
bnokáuak felesége, a harmadik eme
letről az udvarra vetette magát és 
meghalt. Mandicsné, akinek férje 
(Budapesten ól, tettét pillanatnyi el
mezavarában követte el.

Konyha vi!., Thököly « 1?. 
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Búd pénzügy miniszter nem 
engedi meg Sándor Pál hadiköl- 
csön indítványának tárgyalását 
Sándor Pál megindokolhatja Indítványát, ez azonban nem 

lesz sem vita, sem döntés tárgya
Sándor Pál indítványát, amelyet 

a nemzetgyűlésen a hadikölcsön- 
kötvények ötszázalékos valorizá
ciója érdekében jegyzett be, szom
baton osztották szét nyomtatásban 
a képviselők között.

SÁNDOR PÁL,
akit az indítvány megindokolásá
ról és parlamenti tárgyalásáról 
megkérdeztünk, a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

—• A miniszterelnök úr kijelen
tette nekem, hogy hozzájárul indít
ványom megindolásának napi- 
rendretüzéséhez, ami azt jelenti, 
hogy a felsőházi javaslat megsza
vazása után módom lesz a nemzet
gyűlés nyilvánossága előtt kifej
teni, miért tartom szükségesnek a 
hadikölcsönkérdés végleges rende-; 
zését. Arról, hogy hadikölcsön- 
indítványom indokolásbm után vita 
és döntés anyaga lesz-e, nincs in
formációm . . .

A Hétfői Napló munkatársa 
szükséglesnek tartotta, hogy ma

„Rothenstein Mór és társai, nem 
engedlek kizárni a nemzetből" —■ 

mondotta Vass miniszter Enyingen 
A választásokról a népjóléti miniszter nem nyilatkozott

kérdésekről szólva

Ma tartotta meg beszámolóját 
Dréhr Imre államtitkár választóke
rülete székhelyén, Enyingen.

A beszámológy ülést Körmendy- 
Ékes Lajos, .Veszprém vármegye fő
ispánja nyitotta meg.

A lelkes tapssal fogadott beszá
moló után Meskó Zoltán szólalt fel, 
aki jóízű adomákkal fűszerezett be
szédében tréfásan azt a kérdést ve
tette fel, vájjon Dréhr, Imre beszé
de beszámöló yftlt-e, vagy program- 
beszédl

Dréhr Imre mondotta 
beszámoló beszédet.

Vass József népjóléti 
válaszolt Meskó Zoltán 
Ha a kormánynak valamely tagja 
beszámoló beszédet mond, az egy
ben mindig programbeszéd is, mert 
hiszen ha valamelyik koemány irá
nyáról gondolkozunk, nem szabad 
csupán azt vizsgálnunk, mi történt 
a kormány akaratából eddig, ha
nem azt is, hogy mik azok a dolgok, 
amelyek megvalósítását a kormány 
a jövőben végrehajtani szánkéko- t-------- ---------------

Szociálpolitikai fejtegetések ^politikát becsempészni ne akarjon,

el ezután

miniszter, 
kérdésére.

Gerő
Budapest és a vidék höIgyRözönsÉge csak arról beszél, hogy 

huszonkét éve fennálló 

női dlvatáruházában 
csak Király ucca ZZ 

s a r 0 k ü z 1 e t 
lehet lég jobban, leglxlésesebben ós 
legolcsóbban vásárolni! 
Brabanterbunda, kivitelben 2,000.000 K-tól 
SOdlblinddj jó minőségű........  2,500.000 K-tól

W 3,000.000 K-tól 

moo.ooo K-tól 3,500.000 K-tól

Márton
Telikabát ?"?''■ 750.000 K-tól
Oi'±±“r POH“ 860.000 K-tól 
Modell otto mánkabátoic . ,Rn nnn v mi

elegánsan kiállítva szőrméivé IjdOudJUU

Finom posztókabátok 1
MŐrmézve . ................ ' 

gáh’oz Búd János pénzügy minisz
terhez forduljon ebben a kérdésben 
felvilágosításért. A pénzügyminisz
ter azonban szombaton elutazott a 
fővárosból Kornfeld Móric báró 
birtokára, ahonnan csak 
érkezik haza. Távollétében

kedden

ÖRFFY IMRE
képviselőt, a kormány pénzügyi 
előadóját kérdeztük meg, aki kije
lentette, hogy

Sándor Pál megindokolhatja in
dítványát, ez azonban nem lesz 
sem vita, sem döntés tárgya.

A pénzügyi kormányzat ugyanis 
arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy

a hadikölcsonköt vények valori
zálása lncidentaliter nem old

ható meg.
Ilyen körülmények között a Sándor 
Pál indítványához fűzött remények 
legalább is koraiaknak tekinthe
tők.

után' Vass miniszter kijelentette, 
hogy új államtitkárja, Dréhr Imre, 
aki e kerület képviselője, azzal a hi
vatással foglalja el hivatalát, hogy 
előkészítse a szociális törvények 
megalkotását.

A politikai
megállapította, hogy a kormány 
nem tud az egész nemzetet felölelő 
politikát folytatni, 
nem támogatja a 1 
nem azt mondom, 
ellenzéket, mert 
az olyan ország politikája, mely 
csak egyetlen nagy kormánytámo
gató párttal kormányozott, hiszen 
a kritika hozzátartozik a politikai 
élet egészségéhez. A kormány és 
pártja, talán nem lát mindent 
olyan világosan, mint az ellenzék, 
másrészt az ellenzék nem egyszer 
sürgető és sarkantyúzó hatással 
van. De amikor ilyen lojálisán 
beszélek és hangoztatom az ellen
zék szükségét, akkor kívánni valóm 
is van. Senki olyan ellenzéki irányt 
ne próbáljon, senki olyan ellenzéki

, ha a nemzet 
kormányt. Ezzel 
hogy irtsuk ki az 
sohasem volt jó

gondolatából.

Istent no 
tanítja a 

az egyéb- 
felekezeten'1 
és társai1

amely kivonná magát a nemzet 
egyetemességének ’ ’ .........
(Nagy taps.) A nemzet erős ós ha
tározott akarata, hogy nem tűri, 
hogy a magyar parlament törté-- 
nelrni házát kommunista politikai 
párt beszennyezze a jelenlétével.

A magyar munkásság helye a 
nemzet mellett van. S ahogy én 
nem tűröm, hogy a nemzetből bár
kit is kizárjanak, éppen úgy nem 
tűri a nemzet, hogy a szociáldemo
krata pártvezérek a szociáldemo-\ 
rata munkásság részére külön ha* 
zát és külön Istent építsenek. Ide
gen képeket és idegen 
faragjon senki, — ezt 
biblia, s remélem, hogy 
ként tiszteletreméltó 
lévő Rothenstein Mór 
nem haragszanak meg akkor, ha a 
bibliának ezt a mondását idézem, 
mert

itt, Rothenstein Mór és társai
tok, magyarok vagytok és én 
nem engedlek kirekeszteni ti
teket a nemzetből, de nektek 
sem engedem meg, hogy kire- 
kesszétek magatokat és a mun

kásokat a magyarságból.
A beszámoló gyűlést követő ebé

den Vass József népjóléti miniszter 
újra felszólalt.

Késsel tűmntít a rendőrre 
egy tolvaj olasz matróz 

Napok óta fosztogatta a Nyugotl 
pályaudvar raktárát

Vasárnap a késő esti órákban a nyu
gati pályaudvar Ferdinándhidi külső 
raktárainál szolgálatot teljesítő reudör- 
őrszem figyelmes lett egy gyanús kül
sejű fiatalemberre, aki nagy csomagot 
cipelt a hóna alatt. Igazolásra szólította 
mire a fiatalember futásnak eredt. A 
rendőr utána vetette magát, a raktári 
munkások is segítségére siettek, majd a 
járókelők csatlakoztak hozzájuk. Néhány 
percnyi izgalmas hajsza után a Leheel 
tér és Váci út sarkán utolérték a fiatal
embert, aki, mikor látta, hogy elvágták 
előle a menekülés útját,

kést rántott és üldözőire támadt.
A rendőr hosszas dulakodás után meg
fékezte és összekötözve bekísérte a fő
kapitányságra. Itt azután kiderült, hogy,

Janotti Gregori a neve, 24 éves olasz 
matróz.

Janotti a C. S. D. cseh hajósvállalat 
matróza. Néhány nappal ozelőtt érke
zett Budapestre a társaságnak Belgrád- 
Wien között közlekedő teherhajóján. A 
fiatalember a rakodás után a parton 
feledkezett és

lemaradt a hajéról.
A városba kóborolva eljutott a raktá
rakhoz és elhatározta, hogy itt meg
húzza magát. Belopódzott az egyik rak
tárépületbe és mikor különféle értékes 
áruval megrakott ládákat látott, feltörte 
azokat és így nagymennyiségű selyem- 
és szövetárukhoz jutott.

Az árut azután a városban eladta 
és éjszakánként a raktárban húzódott 
meg, ahol valóságos tolvajtanyát ren
dezett be. A fiatalembert olasz tolmács 
útján kihallgatták és vallomása után 
letartóztatták.

— Arne Borg uj világrekordja. Stock
holmban, a mai uszóversenyen Arne 
Borg 400 yardra 4 perc 27 másodperc- 
o leuj világrekordot állított fel.

— Landauer Elemér borkereskedőt 
őrizetbe vették. A főkapitány sábon va
sárnap több üzletfele feljelentést tett 
Landauer Elemér borkeroskedő ellen. 
Landaucrt előállították a főkapitány
ságra és a feljelentésok tisztázásáig 
őrizetbe vették.

— Pusztító tájfun. Manillából közük: 
Egyes jelentések szerint, amelyek valóu 
diságát az elpusztított vonalak miatt 
eddig még nem lehetett ellenőrizni, Ba- 
tangas tartományban az elmúlt éjjel 
tájfun dühöngött. A halálos áldozatok 
száma állítólag igen nagy.

niilfWflIf Lányinál DUIuFOK
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Elfogták a textilesek 
szélhámosát

B; listás állami tisztviselő 
csalásai

Vadászy Ferono volt miniszteri tiszt- 
viselőt még az első B.-lÍBta alkalmával 
elbocsájtották qz állami szolgálatból. 
Hosszú ideig állás nélkül volt, majd egy 
sas uccai textilüzletben kapott elhelye
zést, mint pénztáros. A cégénél nagyobb 
összegű visszaéléseket fedeztek fel, mire 
elbocsájtották. Vadászy a textilüzletben 
szerzett „tapasztalatait" arra használta 
trel, hogy több fővárosi textilcég nevé
vel ellátott nyomtatványokat készített, 
nyugtákat állított ki és

az illető cég pénzbeszedőjének adva ki 
magát, szdzhúszmillió koronát sik
kasztott a textilkereskedők vevőitől, 

így többek között a Textil és Pamut 
Részvénytársaságtól és a Boross István 
és Fiai cégtől. A megkárosított cégek 
feljelentése alapján vasárnap elfogták 
Vadászy t és azonnal házkutatást tar
tottak a lakásán, ahol

különféle cégjegyzésekkel ellátott 
levélpapírt és hamis bélyegzőt talál

tak.
Vadászy Ferencet a főkapitányságon le
tartóztatták.

■ — Hír a főváros közgyűlésének 
feloszlatásáról. A vasárnap esti 
órákban Ripka Ferenc bukásának 
híre terjedt el egyes politikai kö
rökben. Az ellenőrizhetetlen forrás
ból származó hír már utód jelöltet 
is emleget Bessenyei Zeno képvi
selő személyében. A hír szerint 
ebben az esetben feloszlatnák a 
közgyűlést és új választást rendel
nének el. Vasárnap este sem 
'Ripka Ferenc, sem Bessenyei Zenó 
nem tartózkodtak a fővárosban és 
így nem nyilatkozhattak érdemben 
a hírről, mely egyszerűen önké
nyes kombinációnak látszik.

— Magyar Elmeorvosok Egyesületé
nek kongresszusa. Vasárnap délelőtt 
kezdődött meg a Budapesti Orvosegyosii- 
let Szentkirályiuccai székházában a Ma
gyar Elmeorvosok Egyesületének három
napos kongresszusa. Dr. Oláh Józsof 
elnöki megnyitója után Scholtz Kornél 
népjóléti államtitkár mondott üdvözlő 
beszédet, majd dr. Décsi Károly terjesz
tette elő főtitkári jelentését Ezután 
megkezdődtek az előadások, melynek 
során Szédíts Károly, Nádas Bertalan, 
Benedek László, Somogyi István, Büch
ler Pál, Zehotzky Tibor és mások tar
tottak felolvasást a psychiatria kérdésé
ről.

— Zavartalan a gyékény esi ya- 
BÚtforgalom. Kaposvárról jelentik: 
Az egyik esti lap vasárnapi számá
ban hírj jelent meg arról, hog^r a 
gyékényes! határállomás mentén 
a vasúti forgalom lebonyolítása 
körül zavarok merültek fel. Ez a hír 
a valóságnak nem felel meg. A gyé
kényes! vonalon úgy a magyar, 
mint a jugoszláv részen a személy-, 
valamint a teherforgalom lebonyo
lítása teljesen zavartalan.

— Elütött az autó egy 82 évea keres
kedőit Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka a Károly körűt 80. számú ház 
előtt súlyos automobil gázolás történt. 
Toljea sebességgel robogott a Kossuth 
Lajos ucca irányába a Bp. 18—129. számú 
antótaxi, amikor a Gerlóoy uccából ogy 
bérkocsi fordult ki. Az autó sofőrje, 
Szende Józsof hirtelen fékezett, minek 
következtében az autó a síkos úttesten 
megcsúszott és hátuljával elütötte az út 
testen áthaladó Kohn Mór 82 éves keres
kedőt. akit súlyos sérüléseivel a mentők 
i Rókus-kórházba szállítottak. Szende 
Józsefot a rondőr előállította a főkapi
tányságra, ahol megindították ellene az 
eljárást,

-• Vasalás közben súlyos gásmtrge- 
Kést szenvedett és Szanatóriumba szállí
tották. Fried Somuné 40 éves háztartás
beli asszony tegnap este a Csáky ucca 
14. s«áro alatti lakásán vasalás közben 
lúlyos gázmérgozést szenvedett. A kihí
vott mentők az asszonyt a JJatizfalvy- 
Bzanatóriumba szállították.

Demonstrőciős letörésem okorja kimenteni fog 
sdgbn jutott vezérei Daray LM uribetMgrajg 
Három betörés egyidöben és ugyanazon környéken 

Betörötanya a Jánoshegyi kilátótoronynál
Daray László volt főhadnagy, az' esethez hasonlóan, bizonyára azért,

Hrl-betörőbanda vezére, akit három 
nappal ezelőtt fogtak el, a rendőr
ségen cöak az Appónyi Henrik gróf 
lakásán történt betörést vallotta be, 
több „munkáról'* azonban hallani 
sem akart. A detektívek azonban 
egész sereg betöréssel gyanúsítot
ták, mert az Apponyi gróf-féle eset
tel egyidöben kifosztva találták 
Jambrik Árpád miniszteri tanácsos 
Ybl Miklós téri lakását, ennek szom
szédságában pedig Koncz János 
szerkesztő lakását.

Daray elfogatása óta megdöb
benve tapasztalja a rendőrség, hogy 
az első kerületben

ijesztő módon elszaporodott a 
betörések száma.

Két nappal ezelőtt három helyen, 
szombaton este pedig ismét három 
helyen jártak a betörők, ugyanazon 
a környéken csaknem egyidöben. A 
sorozatos betöréseknek különös hát
teret tulajdonítanak. Apponyi gróf, 
Jambrik és Koncz lakása ugyanis 
egymás mellett van és Darayt gya
núsították mind a három betörés
sel. Valószínűnek látszik, hogy

Daray bandájának még szabad
lábon levő tagjai demonstrációs 
betöréseket rendeznek az első 

kerületben.
Egyidöben, egy környéken követik 
el a betöréseket az Ybl Miklós téri

— Az Ifjúsági boxolóbajnokság vasár-| — Leleplezték a hősi postás halot-
’ ’ * Nehézsúly: Schmidt ■ fák emléktábláját. Vasárnap a

" ‘ ” budapesti 72-es postahivatalban ke-
gyeletes ünnepség keretében leplez
ték lo a hivatal 59 hősi halált halt 
alkalmazottjának emléktábláját. Ka
tona József postaigazgató és Re
mény Károly államtitkár megható 
szavakkal emlékeztek meg a hős 
postásokról. Az ünnepség a Hym- 
nusz eléneklésével ért végett.

— Cserkészszövetség közgyűlésé. A 
Magyar Cserkészszövetség vasárnap dél
előtt a Mr gyár Tudományos Akadémia 
nagytermében számos előkelőség jelen
létében tartotta meg országos közgyű
lését, melynek soraiban ott láttuk 
Albrecht hír. herc'egct, Klebelsberg 
Kunéi minisztert. Az elnöki megnyitó 
után Klebelsberg Kunó gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter méltatta a 
cserkészet érdemeit, Majd a tisztújítást 
ejtették meg.

— Névcsere. Felkérésre közöljük, hogy 
a Tisza gyilkosság ügyében multhetl 
számunkban megírt bejelentést nem 
Pap Ernő, hanem Vas Ernő tette meg.

— A Szent Imre Kollégium díszüléso. 
A pesti főiskolai hallgatók Szent Imre 
kollégiumának köre vasárnap Piacsek 
István elnöklésével díszülést tartott. A 
zeno - és énekkar Katona Géza vezeté
sével számokat adott elő, Marcell Mi
hály pápai kamarás, igazgató beszé
det tartott.

Kcréknártolvajlás n postatakarékpénz
tár épületében. A Hólánccal postatakarék
pénztár előcsarnokából ismeretlen tettes el
lopta L.'nly Lajos főkalauz kerékpárját. A 
bojelentcFre a rendőrség megindította a 
nyomozást. 

napi eredményei:
(BTK) győz Weisz (BSzKRRT) ellen. 
Szőke (ÚTÉ) győz Fricdmann (NSC) el
len. Németh (MÁV) győz Freund (Spár- 
ta) ellen. Báthory (BESzKRT) 
Weisz (BTK) ellen. Erős (UTE) 
Sás (MÁV) ollen. Schmied (MTK) 
Fad (TTC) ellen . Mihalek (NSC) 
Mikiién II. (TTC )ellen. — Középsúly: 
Weiner II. (BTK) győz Lehrreich (Spár
tai ellen. Pasztilla (Kőbányai AC) győz 
Balogh (NSC) ellen. Torulcsko (Spárta 
győz Ktinstler II. (TTC) ellen (knock 
out). Miklián I. (TLC) győz Jelen (NSC) 
ellen. — Kisnehézsúly: Weisz (MTK) 
győz Einzel (TTC) ellan. Mayer (NSC) 
győz Varga (TTC) ellen. A versenyt ma 
este fél 8 órakor folytatják.

— A Véréi Pálné uccai leánygimná
zium jubiloumn. Vasárnap délelőtt az 
Országos Nőképző Egyesület az általa 
alapított és fentartott Veres Pálné 
uccai leánygimnázium harmincéves fenn
állása alkalmából az iskola dísztermé
ben nagy ünnepséget rendezett. A 
megjelent előkelő közönség között volt 
Auguszta főhercegnő, br. Wlassies Gyula, 
Berzeviczy Albert, Lukács György is. 
Petri Páiné üdvözlő beszéde után dr. 
Neményi Imre ismertette az intézet 
történetét

— Ellopták a retlkiiljőt a villamoson. 
Tegnap délután a Kecskeméti uccában 
haladó egyik 16-os jelzésű villamoson 
ismeretlen tettes ellopta özvegy Lévay 
Istvánná két millió korona készpénzt 
és nagyértékü ékszereket tartalmazd re- 
tiküljét A rendőrség megindította a 
nyomozást

gyöz 
győz 
győz 
győz

SZfiVEKSELYEH. BÁRSONY,

őszi és téli legújabb dlvatkelmők gazdag választékét 
készséggel mutatjuk be minden vételkényszer nélkül 
“i ■ divat Iránt érdeklődő t. hölgylcöaunsasnek. i-i 

Kelméink tartós Jó minőségét a cóg régi jó hírneve garantálja.

Blnéi és Barna
különleges divatkelmék áruhúga

Budapest V. kerület, Deák Ferenc ucca 18,
(Adria-palota.)
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hogy tehermentesítsék fogságba ke
rült vezérüket. A banda ugyanis 
arra számít, hogy a hasonló mun
kából a rendőrség arra fog követ
keztetni, hogy nem Daray, hanem 
a mostani fosztogatók követték el 
az Ybl Miklós téri betöréseket is.

A főkapitányságon széleskörű 
intézkedéseket foganatosítottak a 
veszedelmes banda leszerelésére. A 
detektívek valóságos

hajtóvadúszatot rendeznek 
budai hegyekben,

mert valószínű, hogy ött rejtőzköd
nek az első kerületben garázdálkodó 
betörők, akik vakmerő módon, szin
te provokálják a rendőrséget és 
megmozdítják a bűnöző világ föld
alatti maffiáját abban a hiszemben, 
hogy így segítenek vezérükön.

Vasárnap éjszaka azután a detek
tívek kezére kerültek Farkas István 
és Berécz János rovottuiultú betö
rők, akik beismerték, hogy az első 
kerületben elkövetett néhány betö
résnél ők is segédkeztek, de csak 
megfigyelőmegfigyelő munkát végeztek. , El
mondották azt is, hogy a betörések 
igazi tettesei a

Jánoshegyi kilátótorony kör
nyékén rejtőznek.

A rendőrség megtette az intézkedé
seket a banda kézrekerítésére.

el-

Contlnental 
szálloda Budapest 

építkozéso teljesen befejezve 
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Legmodernebb beren
dezés. Fürdőszobás és 
telefónos szobák. Pá
lyaudvarok közolóben

Ragyogó éttaram. Este zene

Belső bejárat 
a Hungária gőzfürdőből

Távirat: ,Co n I n o n t a 1 o t e 1“

letartóztatásba he- 
István állítólagos 

Leveleid Fried lst-

— Előzetes
lyezték Fried 
földbirtokost. ........ ....... . ........ ........
ván álítólagos földbirtokos, akit egy 
operaénekesnő feljelentésére tegnap 
fogtak el a detektívek, vasárnap 
délelőtt előzetes letartóztatásba he
lyezték. Fried azzal védekezik, hogy 
a lopásból szerzett pénzt cl kár
tyázta.

—■ A házfelügyelők a házfelügyelői la
kások felszabadítása ellen. A Magyar
országi Házfelügyelők Országos Szö
vetsége vasárnap délután a Régi Kép
viselőháziban nagygyűlést tartott Jfa- 
ric/t Béla clnöklésével. Rácz György fel
szólalásában ismertette a házfelügyelők 
mai sérelmes jogi és gazdasági hclyzo- 
zctét. Esztergályos Jánog nemzetgyű
lési képviselő beszéde után Susztrovits 
Károly határozati javaslatot terjesztett 
elő, amelyben a nagygyűlés a házfelü
gyelői yakások felszabadítása ellen fog
lal állást.

— Éjszakai rablótámadás a Csengery 
uccában. Vasárnap virradó éjszaka a 
Csengory uccábun egy fiatalember meg
támadott egy arra haladó magányos 
nőt. Karján függő relikiiljét letépto és 
futásnak eredt. A járókelők a fiatalem
bert üldözni kezdték, akit sikerült az 
Andrássy úton elfogni és az őrsze nes 
rendőrnek átadni. A főkapitányságon 
megállapították, hogy a rabló fiatalem
ber Fodor Gáspár 22 éves péksegéd, akit 
kihallgatása után őrizetbe helyeztek. A 
szerencsésen megkerült retikült nenn le
hetett a gazdájának visszaadni, mert az 
ismeretlen nő ijedtében a holysz.ínóről 
eltávozott. A rendőrség most őt is keresi.

— Drága kaland. Schüfíer Gyula, a 
Városi Színház tűzoltója szombaton éj
jel a Vámház-pince étteremben megis
merkedett egy hővel, aki borozgatás 
után a hajnali órákban. Grossmann Já
nos kosárfonónál, Grassalkovich ucca 13. 
sz. alatti lakására hívta meg SchSffort. 
Reggel, mikor felébredt Sehiiffer, az éj
jeli ismerősét nem találta sehol. Észre 
vettei azonban, hogy 5 milliót tartal
mazó pénztárcája, aranyórája, lánca és 
gyűrűje a nővel együtt eltűnt. Azonnal 
a rendőrségre sietett, ahol a nő ellen 
följelentést tett lopás címén. A detek
tívek nyomban megindították a nyomo
zást, de a nő kilétét még eddig nem si
került mogállapítaniok, mert szálláshe
lyén álnéven mutatkozott bo s eredeti 
nevét senki sem Ismeri.

— Balesetek. Petrovich Mária 19 évea 
gyári munkásnő Pestújhelyen, n Zsolnhy- 
félo porcellúngyúrban munkaközben a ped- 
lúslópcsőről leesett. Súlyos sérüléseket szen
vedett. - Szabó István 40 éves munkásnak 
a Gyáli ut és Hungária körút stukán lévé 
Beszkárt fatelepen műnkaközbeu a körfű
rész jobbkezét elkapta ás iiaszeroncsolta. — 
Székely Sándor 19 éves sabósegéd ns Üllői 
nton így Kispest felől jövő villamoskocsi 
lépcsőjén utazott s fafejét egy villanyosz
lopba ütötte. — Kába János 27 éves napszá
mosnak a Mester nccában lövő építkezésnél 
munkaközben egy tégla a fejére esett. -- 
Mahal Ferenc 28 éves gépmunkás a József 
városi pályaudvaron a széticsuzdanúl mun
kaközben két weneskoíjsl közé szorult. A 
mentők vajumounyiüket a Rókus kórházba 
szállították.

— Vasárnap életuntja!. Szabó Ferenc házi 
tartúsbell asszony Babér ucca 13. szám 
alatti lakásán marólúggal, -- llcitnann 
Endréné 27 éves háztartásbeli asszony Ma
láta ucca 8. szám alatti lakásán ismeretlen 
méreggel. — Sörös Hona 26 éves cselédloány 
Veres Pálnó ucca 16. számú házban levő 
szolgálati helyén Ingtóokiattal. - >ntcr 
Mnrglt 32 éves ápolónő az Erzsébetbld bn, 
dal hídfőjénél, nyomor miatt, veromillal.
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'Siller Irénnek, aki zsaroló levelet 
Eapott valakitől, amelyben azzal fe
nyegetik, hogy vitriolos merénylet 
készül ellene, ha itt vagy ott nem he
lyez el kettőszázötvenmillió koro
nát, Szegedre kellett utazni a szín
ház megnyitására. Az óvatos szí
nésznő egy jó markos detektívet 
ültetett autójába. így történt, hogy

Biliért detekt ív k isérte Szegedre 
ahol nagy ovációval fogadták a 
primadonnát. A detektívnek azon
ban nagyon nehéz dolga van, mert 
minden autogramkérőben vitriolos 
merénylőt sejt. Ezért nagyon cso
dálkoztak a szegedi diákok, akik 
csak megmotozás után jutottak a 
primadonna színe elé.

Nagy ribilliót keltett a Magyar Szín
házban Csortos Gyula Királyszinliázi 
szerződésének híre: mert nyilvánvaló 
lett, hogy Csortosnak azért kell havi 
negyven millió koronát fizetniük, hogy 
b Király Színházban játsza majd a 
„Chopin" egyik szerepét. Történt ugyan
is az, hogy

Csortos betegsége óimén 
szabadságot kért

'és kapott a Magyar Színháztól, amely
nek gáláns igazgatósága méltányolta 
Csortos éredemeit. Csortost tehát ki
hagyták a Sárga liliom-bó} és a követ
kező újdonságból is, hogy alkalmat ad
nak a művésznek a pihenésre. Csortos 
pihenés helyett azonban a Király Szín
házba szerződött, ahol bizony alig ada
tik meg neki a nyugalom.

Nincs műsor gondja a 
Vígszínháznak

mert a No'szty-flút legalább’ kará
csonyig akarja játszani a színház 
es két olyan darabja van. amellyel 
csak kis szerencse esetén is könnyen 
kihúzza a szezónt. A Noszty után 
Szenes Béla új vígjátéka a „Nem 
nősülök" következik. Ez után Szép 
Ernő rendkívül bájos, vidéki kú
riában játszódó „Grófkisasszonya“-a. 
kerül színre. Annál nagyobb

műsor bajok vannak a 
Városi Színháznál

ahol a „Hajtóvadászat" minden ér
deme ellenére sem felelt meg a 
hozzáfűzött kasszareményeknek. A 
„HajtóvadászaV'-ot gyakran bizony 
negyed, sőt annál is kisebb házak 
előtt játsszák a Városi Színházban. 
Sebestyénék most fühöz-fához kap
kodnak, egyszerre két darabot is be
tanítanak, külföldi vendég szerep
lésről tárgyalnak.

Erről jut .eszembe, hogy

Rá thai megcsinálja a contra 
Denevért

A Városi Színház ugyanis ötszörösen 
emelt helyárakkal Pestre hozta a salz
burgi játékok, német „Denevér" együt
tesét. A jó, örog márkás művészek nem

AT Capitolban 
Ion Chaney szenzációs 
alakítást nyújt a Fekete 
madár kettős főszere

pében.

A CORVIN csütörtöki premierjén 
ZORO is HURU legújabb nagy vigjátika 

A tógái oroszlán 
Zoro és Huni kalandjai 

síirazon és vízen 8 felvonásban

Embervásár
filmregény a mindennapi életből 

8 felvonásban

SZÍNHÁZ MOZI
Uj pénzemberek a Belvárosi Színház 

fedélzetén
Még nincs eredmény — Bárdos igazgató nem törődik a pénzemberek 

tárgyalásaival

Vasárnapra várták a Belvárosi Szín
ház sorsának eldőltét. A vasárnap azon
ban nem megoldást, hanem kompliká
ciót hozott, amennyiben a Belvárosi 
Színház flnanciőrjénél, Gönczi Ferencnél 
újabb pénzember jelentette be igényét a 
Belvárosi Színház bérletére vonatkozó
lag. Az uj reflektáns Hcrzfeld Dezső, a 
Phöbus Villamossági Rt vezérigazga
tója, aki egy társával együtt öccsének,

Heves Bélának az újpesti színház 
Igazgatójának akarja megszerezni a 

Belvárosi Színházat.
A Belvárosi Sziuház legkomolyabb 

reflektánsa Halmos Jenő miniszteri osz
tálytanácsos, a vasárnap folyamán oly 
értelmű nyilatkozatot tett munkatár- 

kevesebb, mint négyszázmilliót vágtak 
zsebre. A Hétfői Napló leleplező közlése 
nyomán mozgalom indult meg Rátkai 
Márton vezetésével, aki szemben az 
„öreg ágyús" nőmet „Denevérrel", fia
tal reprezentatív és magyar „Denevér" 
előadást akar nyélbe ütni. Németh Má
riát, Relle Gabit már megnyerte erre az 
előadásra. A magyar reprezentatív „De
nevér" jövedelmét a Szinészszövetség 
nyugdíjalapja kapja.

A legújabb és egyben a leg
régibb színigazgató

Faludi Sándor a Fővárosi Operettszin
ház bérlője kiadta a jelszót: „Nem aka
rok a nézőtéren éhes embereket látni!" 
Faludi Sándor, aki vacsora utáni szín
házat fog csinálni a Fővárosi Operett
színházból, ezeket mondotta:

— A fenti jelszót tartom magaménak, 
éppen azért kezdőm el az előadásokat 9 
órakor a vacsora után. Sokkal könnyebb 
a jóllakott publikumot szórakoztatni,

Sohasem szoktuk dicsérni saját müsornnkat, de az

ISTEN VELED ROMANTIKA-1 
BOTRÁNY PALM BEACHBEN 

cfmü regényét mindenkinek meg kell nézni. |jpy| FILMSZÍNHÁZ
Qlőrla Swansom

A KÉT BAKANCSOS szenzációs vidám filmje 

A BORZALMAK VÁROSA' "-;
Főszereplő Amerika legszebb filmszinésznöje: CAROL DEMPSTER

Csütörtöktől a ROYAL APOLLO és C ÖRS O-bán

A BAGDADI TOLVAJ
OROMÉT LOP SZÍVEDBE 

MOSOLYT CIAL ARCODRA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vígszínház

A Noszty-fiu esete 
Tóth Marival

ameny-

rész- 
haj-

vitákra

sunk előtt, hogy a megoldás kérdése eb
ben a pillanatban nem időszerű, 
nyiben

a Belvárosi Színházat bérlő 
vénytársaság feltételeit nem 

landó elfogadni.
Bárdos igazgató személye körüli 
vonatkozólag megkérdeztük Bárdos Ar
túrt, aki a következőkben nyilatkozott:

— Nem tőrödön azzal, hogy a pénzem
berek mit tárgyalnak és kinek akarják 
átadni a színház financiális vezetését. 
Engem csak a művészi szempontok ér
dekelnek és azt hiszem, ha egyáltalában 
uj flnanciőrje lesz a Belvárosi Színház
nak, azzal békésen meg fogok tudni 
egyezni.

mint az éheset, pláne akkor amikor 
roozihelyárakkal fogok dolgozni és nyolc 
kémikust szerződtetek az előadandó víg
játékhoz. Mert csak vígjátékból lehet 
nálam szó egyelőre, a komoly progra
mokat és a komoly színészeket most 
távoltartom a Fővárosi Operettszín
háziéi.

A Royal Orfeum rezsimváltozá- 
sának egyik érdekes epilógusaként 
kerül a jövő Jiéten a Színész Szö
vetség választott bírósága elé

Fritz Ödön főrendező szer
ződésszegési ügye

Fritz Ödönt a Royal Orfeum azért 
mert önkényesen felbontotta szer
ződését és a Royal Orfeum novem
ber elsejei premierje alkalmával a 
színházat otthagyta, a szerződés
ben negyven millió korona kikötött 
pönálé összeg erejéig perelte.

I
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I

A bemutató eredeti 
szerepoestásában

MAGYAR SZIHHAZ
Kedd, csütörtök, szombat, vasárnap:

Galsworthy óriási sikerű drámája

Gombaszögi Frida, Csortos, 
Hegedűs, Törzs

Pénteken:

Sárga liliom
Biró Lajos drámája 

Gombaszögi Frida, Törzs Jenő, 
Z. Molnár László

DÉCSI-MOZhs URÁNIA

Lón Chaney 
az „Ezerarcú ember" a „Fekete 

madárban“-ban! Erről beszél 
ma egész Budapest!

PAZAR MULarsflCi

LewCody
„Őfensége a Riviérán" 
nagy amerikai vígjátékban!

Csütörtökön kerül bemutatásra

Reginaid Genny

Felbéreli 
feleség

című nyolc felvonásos exclusív vígjáték 
attrakciója

KAMARA ORION

NEMZETKÖZI ORFEUM

BUDAPEBT, VIII., RÁKÓCZI ÚT 68. SZ.

Szenzációs laharé^arieté műsor
Antal Erzsi, Krajnlk Mária 
Tubái Nusi, Rozsnyai Ilona

R.TÜrk Berta
mint vendég

DSnei Oyörgy Békeffy László 

Juhász Irén 
gyermektánc-fenomén

Br. Véciey Elvire
, „ , és Andal Tibor

oImz tánccsoport a m kir. öneraház szótó- 
............. táncosainak vendegfellépte

Udalala

Smiiiing s Boy Jazz KS^co.

Ma zárára 5 árakor
- legolcsóbban, óriási vá-

Bútorok ®*í!S8s?iWRB (Bejárat Dohínyucca 15)

(jaft meg Ss0®
Izabella tér ?. sz. Telefon: L. 093 - 82

OPERA-zongoraferem
Ka|«a uooa 18 (Operánál). Zongorák, planlnók, 
I millió korona hnvi rímeire Is. Állandó raktár.
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Pataki Mintán 
imaestje nz (MMn

Vasárnap este a Szevillal Bor- 
bély-ban búcsúzott a pesti közön
ségtől az Operának Bécsbe szerző
dött kitűnő tenoristája, Pataki 
Kálmán, akit sajnos jó ideig nem 
láthatunk a magyar Opera szín
padán. Pataki Kálmán búcsúja al
kalmával telt nézőtér tapsolt a mű
vésznek és szereplőtársainak Sán
dor Erzsinek, Palló Imrének, Szé
kely Mihálynak. Ez alkalommal, 
mikor a nagytehetségű művész bú
csúját regisztráljuk, nem mehetünk 
el szó nélkül az Operánk érthetet
len politikája mellett, amely úgy 
látszik nélkülözheti az igazán első
rangú énekeseinket az egyetlen dal
színházunk színpadán.

• Vidám gycrmekelőadás a Vígszínház- 
bán. Szombaton délután kerül bemutatóra 
a Vígszínházban Komor Gyula énekes és 
táncos, víg látványossága: Liliomszál. Az 
egyes képek:

I. Tündérleány és királyfi.
TT. Aranytojó tyúk.
III. A szomorú királykisasszony.
IV. Repülés a-börtönből.
V. A méhkirálynő hálája.

VI. Az örök fiatalság forrása.
Rendkívül mérsékelt helyárak.
• Liliomszál. Jövő szombaton, november 

13-án délután három órakor kerül bemuta
tóra a Vígszínházban a Liliomszál, Komor 
Gyula énekes és táncos vidám látványos
sága. Mulaságos és érdekes történet köre
tében a tündérvilág kedves, meghitt alak
jainak mókái töltik meg az újdonság hat 
képét. Bárdi Ödön rendezi a láványossá- 
got, amelynek főszereplői Gárdonyi Lajos, 
Makláry Zoltán, Somló István, Zala Emmy, 
Simon Gizi. Vágóné, Horváth Ica. László 
Lili, Kendő Paula, Baracsy Gizi. Dózsa Ist
ván, Erckövy Károly, Perezcl Oszkár, Rá
kosi Pál. A zenét Fischer Sándor kompo
nálta. Gyönyörű új díszletek készültek a 
Liliomszálhoz. Rendkívül olcsó helyárak. A 
jegyeket már árusítják.

ICL

Félelmetesen szép 
és izgalmas Marck pompás 

produkciója hatalmas

OROSZLÁNJAIVAL

ROYAL ORFEUM-ban

&

SPORT
Izgalmak és sorozatos 

botrányok közepette zajlott le 
a Hungária—Újpest mérkőzés
Indokolatlan tizenegyessel egyenlítette ki Újpest 
a Hungária javára 1:0 arányban álló mérkőzést 
X Ferencváros 2:O-ra gySzle le a Vasast — Xlll. 
kér. TVXC 2ti arányú vereséget szenvedett a 

Sabáriátől
A biró sorozatos tévedései hallatlan 

botrányba fullasztották a Hungária— 
Újpest, bajnoki találkozását, amely a nap 
legszebb eseményének ígérkezett. A 
mérkőzésen történtek állandó izgalom
ban tartották a rossz idő ellenére is 
nagyszámban megjelent közönséget, 
amlyet csak bámulatos fegyelmezettsége 
tartott vissza a rendzavarástól. Minden
esetre csodálatos, hogy a kitűnő idegei
ről és objektivitásáról hireg Zsarnóczay 
biró elvesztetto önuralmát. A mérkőzés 
egyébként egy indokolatlan tizenegyes
sel lett eldöntetlenné. A Ferencváros 
csapata szép játék után 2:0-ra győzte le 
a Vasasokat. Meglepetést egyedül a Sa- 
bariának a III. kerületiek fölött aratott 
2:1 arányú győzelmo keltett.

Hungária- Újpest 1:1 (1:0).
A Hungária kezdi a játékot, de Újpest éri 

el az első korúért.
A 12. percben Molnár Opatának adja a 
labdát, aki kapásból gyönyörű gólt 

rúg. (1:0).
A Hungária továbbra is fölényben van. A 
38. percben Kocsis megsérül és kiáll. Rebró 
összeütközik Kíinstlerrel s utána vitája tá
mad a bíróval, melynek eredménye Rebró 
kiállítása lett.

<0

a

A második félidő Hungária-támadással 
kezdődik. Opata szépen befut a jobbszélen, 
de beadását Molnár 8 méterről kapu mellé 
emeli. Egy támadásnál Lutz III. Kocsis és 
Kővágó közé kerül.

Zsarnóczay bíró általános meglepetésre 
tizenegyest ítél.

A Hungária játékosai kétségbeesetten 
protestáltak, de hasztalan. A vita eredmé
nye Braun, kiállítása. A tizenegyest Reis- 
uer rúgja, azonban Kropacsek kivédi. Reis- 
ner teljes erejéből rámegy a kapusra, aki

aléltan terül cl a földön.
Mialatt h Hungária játékosai eszméletlen 

társuk segítségére sietnek, Rcisner kirúgja 
a labdát alóla és a kapuba guritja.

A bíró a legnagyobb megrökönyödésre 
a középre mutat.

A tribünön és nz állóhelyeken egyaránt 
óriási nz izgalom, amely csak fokozódik, 
amidőn

Kropacseket hordágyon leviszik a pályá
ról. Molnár izgalmában slrógörcsöket 
kap, míg a Játékosok egyrésze a pályát 
készül elhagyni és csak Brüll Alfréd ------ ]0 B jjg.

ró!. Molnár lzgalmá 
kap, míg^a Játékosok

elnök megjelenése csillapítja 
délyeket.

Az újra megindult játék már 
zetet nem Ígért. Jeny állt a 
néhány perc múlva visszatért 
ínolygó Kropacsek. Rövid idő 
helmet állítja ki a bíró, ......’
Küsztlcr is társai sorsára jut.

semmi ólve- 
kapuba, de 
a még tár 

__  múlva Wil- 
majd rövidesen

&

Ferencváros—Vasas 2:1 (2:1).
A Ferencváros kezdi a játékot, .a szabadé 

rúgás után Dán fordulásból küldött lövését 
Nyergesnek kell védenie. A következő tái 
madásnál Dán Patakyhoz emeli a labdát, 
ki kapásból szép félmagaa gólt ló (l:0). A 
Ferencváros most állandó fölénybe kerül. 
Rázsó kapu mellé lövése után Kohut szá
guld le a szóleu. Beadását Nyerges kiboxol-> 
ja, s a belefutó Bukovl fejéről n háló sar
kába kerül. (2:0). Rázsó ujabh -lefutását 
szép lövéssel fejezi be, s a labda már gól
nak látszik, mikor Nyerges szenzációs elve
téssel kiüti. Roltltu* szereli. u befutó Rúzsót, 
a csúszós talajon elcsúszik, s Rázsó átesik 
rajta. A bíró ll-est ítél, do Kohut kapufá
nak lövi, a visszapattanó labdát pedig 
Obltz magasan , kapu fölé rúgja.

Szünet után a játék képe megváltozik. A' 
Vasas erősen szorongatja a Ferencváros ka
puját, de Hungler, majd Obitz .ment. Hu
ber csak nehezen tud kiütni egy labdát, de 
mái1 a következő pillanatban Nyergesnek 
kell fognia Bukovi lövését. A Vasas fölé
nye állandósul. Himnier kap tiszta helyzet
ben labdát. Lövési? már tuljut Huberen, do 
a kapuban álló Hungler az utolsó pillanat
ban kifejeli.

Sabaria—III. TVAC 2:1 (1:1).
A Szombathelyen lejátszott mérkőzésen a 

Sabaria mutatkozott jobbnak és megérde
melten jutott a két ponthoz. A vezető gólt 
a III, kerületiek érik cl Skvarck lövésé
ből és a 12. percben Szladovits ezalizál. A 
Sabaria. győztes gólja a II. félidő 43. per
cében esik Mészáros tizenegyeséből.

A második liga
vasárnapi eredményei: Húsos—Ékszerész 
3:2. Pesterzsébet—Bak FC 1:0. Attila-S<>- 
roksár 1:0. Turul—Terézváros 4:1. Bocskay 
—Rákospalota 4:1. Erzsébetváros—Városi AU 
1:1. Somogy—Kossuth 4:0.

A bajnokság állása
a vasárnapi mérkőzések lilán a következő:
1. Ferencváros 9 pont. 2. Hungária 9 pont. 
8. Újpest 9 pont. 1. Vasas 7 pont. 5. Sabaria 
7 pout. 6. Budai „33“ 6 pont. 7. Hl. kér. 6 
pont. 8. Bástya 5 pont. 9. Nemzeti 5 pont.
10. Kispest 3 pont.

Szerb Elek (MAC) 
Budapest mezei futó

bajnoka
Szitáló esőben folytak le az MTK rende

zésében vasárnap Budapest mezei futóbaj
nokságának küzdelmei, amelyet a MAC csa
pata nyert meg 36 ponttal az MTK 42 pont
ja ellen. Az egyéni győztes Szerb Elek 
(MAC) lett, 28 perc 29.6 uip alatt. Az ifjú
sági bajnokságot Marton József (MTK) 
nyerte.

Eredmény:
Szenior bajnokság: Bajnok: Szerb Elek 

(MAC) 28 p 20.6 mp. 2. Gross István (MTK)
28 p 34.2 mp. 3. Majzik (ESC) 28 p 43.4 mp. 
4. Hrenyovsz.ky (MAC). 5. Ferihegyi (MTK) 
6. Bejczy (MAC). 7. l’app (FTC). 8. Vámos 
(MTK). 9. Steiner (MTE). 10. Bőse (MTK).
11. Kultsár (MAC). 12. Járó (MTE).

Csapatbau: Bajnok: A MAC csapata 36 pl
2. MTK 42 p. 3. MTE 65 pont.

Ifjúsági bajnokság: Bajnok: Marton Jó
zsef (MTK) 13 p 32.6 mp. 2. Szabó Miklós 
(KAOE) 13 p 40 mp. 3. Német (MTE) J3 p-, 
51 mp. 4. Sütő (MTE). 5. Grenispcrger 
(MTE). 6. Takács (MTK).

Csapatban: Bajnok: MTE 30 pout. 2. MTK
29 pont. 3. Vasas 73 pont.

X Ausztria legyőzte Svédországot. Vasári 
nap folyt le hatalmas közönség jelcnlét.ébeu 
Ausztria és Svédország válogatott futball
mérkőzése, amelyet Ausztria nyert meg 3:1 
(2:1) arányban.

X Bécs nagyarányú győzelmet aratott 
Salzburg felett. Bécs és Salzburg közt a vá
rosközi labdarugó mérkőzés a bécsiek fölé
nyes győzelmével 7:0 arányban végződött.

LÓSPORT
unönoryOM

tMeinl - tea
^álogcédulákat 
áLA mindenkinél drágábban veszek. És éksze

rekért a legtöbbet fizetem, mindennemű ék
szer alkalmi áron kapható J9o**so«ff 
flzfo/, JUsdavdOsor 3. (Rákóczi-ut mellett.)

SZEPLÖK ELLEN
továbbá mElfoKok, pSrscnésck ellen

BIZTOSI GYORS! KELLEMES I
CRÉJtB ÉVA ára 2S.000 K
SAVON ÉVA Ara 30.000 K

FIGYELMEZTETÉS! Vigy átjön, 
hogy eredeti „Montreuil Parú"-ftlt ÉVA

__ — szappant kapjon/ Hami
sítványt utasítson vissza!

Msnmnzlll föraklár (TÖRÖK PATIKA,
Budapest, VI., Király ucca 12, „ám

hogy eredeti „Monirtuil 
CRÉMET és szappant

részletre------—
készpénzárban 
olismerl RaztaloMneslerek ké
szítményei (nem gyért ára) 
Corvin -Bútorcsarnok

VII, Dohány u 3S. KüztlsztviselCknek árengedmény

< Párisi Kalitka 
teljes műsoréval 

o Miséi táncaival

Megyeri versenyek
T. futam. 1. Korax (Ssaján 3). 2. Demagóg 

So 4). 3. Pusztalegény (Búcsú 4). Fm:
:ó, Vigasszony. Iláró, Morzsa. 1 1>., rossz, 

harmadik. 10:50, 17, 13, 21. — II. futam. 1. 
Lolicc (I’étcr 6). 2. Meszelő (Blazsek 4). 3. 
Sinbad (Kaszíán 2). Fin: Sniffy, Vlglcgény, 
Tatrang, Felkelő. Juczl, Rugós, Tiszagyön- 
gye. Derengő, Frcudonnn, Suti. Piczikéin. 
ötnegyed h., nyak h. 10:123, 27, 18, 18. — 
III. futam. 1. Iniposslblo (Csató 2 reá). 2. 
Vlnko. Fm: Orkán. 6 h. 10:13. - TV. futam. 
1. Ez az (Guzmics 4). 2. Hetes (Valentin 5). 
3. Észrevétlen (Horváth 12). Fm: Maladroit, 
Sári néni II., Ájua, Pcleas, Silcna. Gizi, 
Fodros, Sauvignou. Formás, N. Girl, Lizi. 
Fejh., 1 h. 10:50, 19, 30. 116. - V. futam. 1. 
OsBlanda (Csató l'/á). 2. Energy (Bchneczy 
5). 8. Ribizkc (Gimpl l’-á). Fm: Sohri Jóska, 
Szatmár. 3 li., nyakh. 10:31, 20, 22. — 1.
Mandoliné (Blazsek 3). 2. Nem mondom 
(Péter pari). 3. F. Múrtha (Pflszt'er 2‘i). 
Fm: O. M.. Sóvárgó, Hogy volt, Deborah, 
Lídia. Nyakh., l’i h. 10:43, 13, 12, 14.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Hétről lapok" UJsijvánalat.

Ma nyitva reggel

Pénteken 50
A Cirkuszhercegnő

Piemventf: Puskái látván,*>

-HT KtTU.N.Qv
, BöA.vtz:

CJSIOÜZEM Bt Bud.port, Vitt, B#kk Biliárd
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Női konfekció osztályunk 

négy 
rendkívül olcsó 

cikke

Egységes ár

trotteurköpeny 
gyapjúból, a legszebb dlvatszl- 
Bekben, szép fazonokban, végig- 
bóleive, felgomboihstó gallérral

K 49O«oo
Női 

utazóköpeny 
gyapjúból, különféle színekben, 
végig mintás szaténnel bélelve 

K 490..ooo

Női kalaposztályunk

négy 
rendkívül olcsó 

cikke

ff h \ z A
\ A/

/ /

Jumper 
tricotruha 

gyapjúból, la kivitelben, színes 
F appuKáclóval. különb színekben

K 490-ow
Crepe de Chine 

ruha
la kivitelben, legújabb párisi 
fazonokban, divatos rojtozással, 

több színben

K 490.000

Egységes ár

135
Nemezkalap 

oldalt felhajtott forma, jő mi
nőségű gyapjutompból. apart 
szalagdlsazel bélelve, számos 

divatszlnben

K 135-
nemezkalap Női fehérnemű osztályunk

divatos, magas fej, jó gyapjú- __ jT  
capelinból, apart ripsz-sza- <> IT11 y
k 135— rendkívül olcsó

cikke

Bársonykalap 
divatos sapkaforma, velvet- 
bársonyből (Sllklna),csinosan 
díszítve, bélelve, a legtöbb 

dlvatárnyalatban

K 135—

Bársonykalap 
szolid női kalap. velvetbár- 
aonyból (Sllklna), szalaggal 
díszítve, bélelve, számos 

divatszlnben

K 135.ooo

Nadrág- 
kombiné
igen tinóm, mosott stf ónból, hímem 
és ajourdlsssel •• •• •• •• •• •«

Női hálóing 
kimonotazon. ca 120 cm bosszú, 
egész erős testalkatra la, Unom, 
mosott alfonból, előrésxe divatosan 
hímezve ..................................................

Női ing

Nöl oidrög, hoúiülö',* W.lőű** ” 1 1 1
2-részes garnitúra 

lloonuzUl £•«?■ Brti IMU1-

Naortt ío.iwí uí kús, ú'on 000
Mintákat méterárukból vidékre készséggel küldünk


